
مقدمه ای بر معرفی نرم افزارهای تشخیص تقلب 
ادبی

مینو غفاری*

چکیده 
ــرای  ــه منبــع عظیمــی از اطالعــات را ب فراگیــر شــدن شــبکه ی جهانــی اينترنــت دسترســی آســان ب
همــگان فراهــم ســاخته اســت و موجــب شــده اســت کــه  اســتفاده از کار ديگــران فقــط بــا انجــام 
عمــل »رونوشــت  برداری/چســباندن« انجــام پذيــرد. بــرای جلوگیــری و بــه حداقــل رســانیدن انجــام 
ــکان را  ــن ام ــه اي ــت ک ــده اس ــی ش ــت وب طراح ــای تح ــی نرم افزاره ــی- ادب ــای علم ــرقت ه س
فراهــم کــرده اســت کــه بــه شناســايی هرگونــه ســرقت ادبــی در متــون، آثــار، مقــاالت و تکالیــف 
ــار  ــش از ارســال آث ــد پی ــی توانن ــز م ــد نی ــن نويســندگان عالقه من ــر اي ــد. عــالوه ب ارســالی بپردازن
خــود بــه مجــالت، آن هــا را بــا کمــک ايــن نــرم افــزار هــا مــورد بررســی قــرار دهنــد تــا از صحــت 
کار خــود اطمینــان حاصــل نماينــد. امــروزه تعــداد فراوانــی از ايــن نرم افزارهــا در اختیــار همــگان 
ــزار  ــد نرم اف ــی چن ــی اجمال ــه معرف ــه ب ــت ک ــده اس ــعی ش ــه س ــن مقال ــت. در اي ــه اس قرارگرفت
ــا  ــه شــود ت ــا پرداخت ــوت و ضعــف   آن ه ــاط ق ــان نق ــی و بی ــب علمی-ادب ــردی تشــخیص تقل کارب
بــه کمــک آن کاربــران بتواننــد براســاس نیــاز و اهــداف خــود نرم افــزار مناســب را انتخــاب کننــد.
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مقدمه

ــده،  ــتفاده از اي ــی اس ــرقت ادب ــاده، س ــارت س ــه عب  ب
نــگارش، نتايــج  وکار ديگــر نويســندگان و يــا نــگارش 
قبلــی خــود فــرد اســت کــه ممکــن اســت ســهواً و يــا 
عمــداً صــورت پذيــرد ]1[. از داليــل اقــدام بــه ســرقت 
ــی  ــنايی ناکاف ــاله، آش ــن مس ــی از اي ــی عدم آگاه ادب
ــران  ــه کار ديگ ــان ب ــان انگلیســی، دسترســی آس ــه زب ب
ــه  توســط شــبکه جهانــی اينترنــت، اســترس و اعتمــاد ب

ــرد. ــام ب ــوان ن ــن را می ت ــس پايی نف
بــا پیشــرفت علــم و بــه ويــژه علــوم کامپیوتــر و 
ــان،  ــر معلم ــه نظی ــف جامع ــاز اقشــار مختل احســاس نی
ــی و  ــاالت علم ــران مق ــگران، ناش ــجويان، پژوهش دانش
ــندگان  ــی و نويس ــی و پژوهش ــات علم ــب، موسس کت
ــب  ــر تقل ــت  ت ــه راح ــخیص هرچ ــرای تش ــايت ها ب س
مشــکل  ايــن  از  جلوگیــری  بــرای  و  علمی-ادبــی 
ــه  ــن زمین ــی در اي ــه نرم افزارهاي ــت ک ــده اس ــعی ش س
ــای  ــا موتوره ــن نرم افزاره ــع اي ــردد. در واق ــی گ طراح
ــن در دســترس  ــه بصــورت آنالي جســتجويی هســتند ک
ــا يکديگــر  ــه کــه مقايســه اســناد ب ــرار گرفت ــران ق کارب
ــده  ــه ش ــباهت کار ارائ ــزان ش ــا می ــد ت ــام می ده را انج
ــردد ]2[.  ــخص گ ــران را مش ــا کار ديگ ــرد ب ــط ف توس
ــمارش  ــتم ش ــه از سیس ــاس اينک ــر اس ــا ب ــن موتوره اي
ــد  ــتفاده می کنن ــک اس ــتم های متري ــاختار سیس ــا س و ي
ــادی از  ــیار زي ــداد بس ــوند ]3[. تع ــدی می ش ــیم بن تقس
ايــن نرم افزار هــا گســترش يافته انــد و روز بــه روز 
ــود  ــران خ ــرای کارب ــه ب ــی ک ــا و امکانات ــداد آن ه برتع
ــن  ــب اي ــه موج ــود. ب ــزوده می ش ــد، اف ــم می کنن فراه
مســاله در ادامــه بــه معرفــی تعــدادی از ايــن موتورهــای 
ــای هــر يــک  ــه شــده و معايــب و مزاي جســتجو پرداخت
ــرای انتخــاب  ــی ب ــا راهنماي ــر شــمرده شــده اســت ت ب

ــد. ــا باش ــن نرم افزاره ــران اي ــر کارب ــه راحت ت هرچ

داپلی چکر 

ــن  ــده تري ــن و شناخته ش ــزار از متداول تري ــن نرم اف اي
ــرای  ــوده کــه ب ــی ب نرم افزارهــای تشــخیص ســرقت ادب
http://www. دسترســی بــه آن میتــوان بــه آدرس اينترنتــی

duplichecker.com مراجعــه نمــود. طراحــی ايــن نرم افــزار 

بگونــه ای انجــام پذيرفتــه اســت کــه توانايــی تشــخیص 
ســرقت ادبــی انجــام شــده از متــون بارگــزاری شــده در 

ــد ]4[. ــم می کن ــت را فراه اينترن

نحــوه  ی کار بــا داپلــی چکــر بســیار ســاده اســت. میتوان 
بــه راحتــی رونوشــت متــن را در آن وارد کــرده و يــا بــا 
ــه  ــاز ب ــه نی ــدی ک ــو. آر. ال  مقص ــردن آدرس ي وارد ک
ــا پســوند  ــی ب ــل متن ــزاری  فاي ــا بارگ بررســی دارد و ي

"داک" و يــا "داکــس" از آن اســتفاده نمــود. 
ــزار  ــی ه ــکان بررس ــی ام ــر بررس ــزار در ه ــن نرم اف اي
کلمــه را فراهــم می ســازد. در صورتیکــه در ســايت ثبــت 
ــام شــده باشــد امــکان  بررســی پنجــاه مــورد در روز  ن
امــکان پذيــر اســت و در  غیــر ايــن صــورت فقــط يــک 
ــام  ــوان انج ــزار می ت ــن نرم اف ــا اي ــی در روز را ب بررس
داد. ثبــت نــام در ســايت ايــن نرم افــزار و برخــورداری از 
تمامــی امکانــات ايــن نرم افــزار رايــگان بــوده و تــا بــه 
حــال نســخه ی قابــل خريــدی ازآن ارائــه نشــده اســت.

کپی لیک

https:// ــی ــوان در آدرس اينترنت ــزار را می ت ــن نرم اف اي
copyleaks.com يافــت. تــا کنــون رايــگان بــوده و پايــگاه 

ــی  ــب علم ــود تقل ــی وج ــرای بررس ــود را ب ــای موج ه
ــراری در  ــوای تک ــايت محت ــن س ــد. اي ــتجو می کن جس
بیــش از شــصت تريلیــون صفحــه از طريــق اينترنــت را 

مــی يابــد .
ــا، پشــتیبانی  ــل توجــه آن از ديگــر نرم افزاره ــت قاب مزي
از زبان هــای مختلــف اســت. ايــن نرم افــزار فقــط بــرای 
ــام  ــرد دارد و در صــورت ثبــت ن ــوای آناليــن کارب محت
ــکان را  ــن ام ــر اي ــرف کارب ــت از ط ــالم درخواس و اع
برايــش فراهــم می ســازد تــا در هــر زمانــی کــه از روی 
ــرارداده  ــت ق ــتی در اينترن ــر رونوش ــورد نظ ــوای م محت
شــود بــه کاربــر اعــالم گــردد و او را از انجــام ســرقت 
ادبــی از نوشــته  مــورد نظــرش آگاه ســازد. کار بــا ايــن 
ــه ايجــاد  ــاز ب ــوده و نی ــا حــدودی مشــکل ب نرم افــزار ت
ــتفاده از آن اســت. در  ــرای اس ــری ب ــک حســاب کارب ي
ــد  ــخه جدي ــزودی نس ــوده و ب ــگان ب ــر راي ــال حاض ح
ــه پرداخــت  ــاز ب ــرای اســتفاده از امکاناتــش نی آن کــه ب

ــازار خواهــد شــد ]5[. ــه اســت وارد ب هزين

آنتی کات اَند پیست

ــام  ــی بن ــرکت آمريکاي ــک ش ــط ي ــزار توس ــن نرم اف اي
اِی. ســی. اِن. پــی. طراحــی و منتشــر شــده اســت. ايــن 
 http://www.anticutandpaste.com آدرس  در  نرم افــزار 
قابــل دسترســی اســت. بــرای اســتفاده از ايــن نرم افــزار
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ــل  ــتم عام ــر روی سیس ــد ب ــب آن باي ــل نص ــخه قاب نس
وينــدوز، لینوکــس و يــا اندرويــد نصــب گــردد ]6[. ايــن 
ــادی  ــیار زي ــع بس ــه مناب ــی ب ــت دسترس ــزار قابلی نرم اف
بــرای مقايســه  متــن مــورد نظــر بــرای تشــخیص ســرقت 
ــورد  ــل م ــوان فاي ــار دارد و می ت ــی را در اختی علمی-ادب
ــس«،  ــای »داک«، »داک ــک از فرمت ه ــر ي ــا ه ــر ب نظ
ــذاری  ــی. ام. ال« را در آن بارگ ــی. دی. اف« و »اچ. ت »پ
کــرد. ايــن نرم افــزار دسترســی نامحــدود بــه امکاناتــش 
ــد  ــم می کن ــی روز فراه ــدت س ــه م ــگان ب ــرای هم را ب
امــا پــس از آن بــرای اســتفاده از آن نیــاز بــه پرداخــت 
ــر ايــن امــکان مقايســه ی متــون  هزينــه اســت. عــالوه ب
نیــز توســط ايــن نرم افــزار فراهــم شــده اســت.

پِیپِر رِيتِر

امــکان   http://www.paperrater.com اينترنتــی  آدرس  در 
ــن  ــت. اي ــده اس ــم ش ــزار فراه ــن نرم اف ــتفاده از اي اس
ــای موجــود  ــن نرم افزاره ــزار يکــی از پرکاربردتري نرم اف
ــح  ــزار تصحی ــامل، اب ــردی ش ــزار کارب ــه اب ــوده و س ب
ــزار  ــی و اب ــرقت علمی-ادب ــخیص س ــزار تش ــر، اب گرام
پیشــنهاد اصطــالح را فراهــم ســاخته اســت. ايــن 
ــرقت  ــاظ س ــته را از لح ــه نوش ــر اينک ــزار عالوه ب نرم اف
ــی  ــد، امکانات ــرار می ده ــی ق ــورد بررس ــی م علمی-ادب
ــن از لحــاظ  ــد مت ــد کــه نويســنده  بتوان را فراهــم می کن
ــتفاده از  ــا اس ــد. ب ــا بخش ــی ارتق ــی و نگارش ــای ادب غن
ــزار بررســی  ــه نرم اف ــزار امــکان دســت يابی ب ــن نرم اف اي
ــب  ــزار ورد نص ــه روی نرم اف ــده ک ــم ش ــر فراه گرام
می گــردد و يــا بصــورت مســتقیم قابــل اســتفاده اســت. 
ــه  ــناس حرف ــان ش ــط زب ــداری آن توس ــعه و نگه توس
ــی  ــورت م ــی ص ــالت تکمیل ــجويان تحصی ای و دانش
ــه  ــگاه ب ــن پاي ــار اي ــه آم ــکان دسترســی ب ــرد]7[. ام پذي
ــزار  ــن نرم اف ــف اي ــاط ضع ــود دارد. از نق ــی وج راحت
عــدم توانايــی ذخیــره گــزارش  بــرای تشــخیص 
ــی  ــزار تواناي ــن نرم اف ــی اســت. در اي ســرقت علمی-ادب
ــر  ــکان پذي ــه ام ــدون پرداخــت هزين ــل ب بارگــذاری فاي
ــت  ــا پرداخــت بصــورت ســاالنه حــق عضوي نیســت. ب
ــذاری  ــی بارگ ــت دالر( تواناي ــاه هش ــر م ــه ازای ه )ب
ــردازش  ــه، پ ــزار کلم ــا شــش ه ــناد ت ــول اس ــل، قب فاي
ســريع تــر و بــدون تبلیغــات را فراهــم می ســازد. 

پالجیاريزما 

http://plagiarisma.net/قابــل  آدرس  در  نرم افــزار  ايــن 
دسترســی اســت. دانلــود ايــن نرم افــزار ســرقت علمــی-

ادبــی رايــگان بــوده و خدمــات خــود را بــرای سیســتم  
عامــل وينــدوز ارائــه مــی دهــد. در ايــن نرم افــزار بیــش 
از يکصــد و نــود زبــان پشــتیبانی شــده اســت. جســتجو 
محتــوای پايــگاه ازطريــق »يــو.آر.ال« امکان پذيــر اســت. 
گزينــه ای در آن تعبیــه شــده کــه امــکان مقايســه محتوای 
ــون مشــابه را فراهــم  ــا مقايســه ی مت ــاًل يکســان و ي کام
می ســازد. در صورتــی کــه ايــن گزينــه فعــال شــود فقــط 
مــواردی کــه در آن هــا عبــارت دقیقــًا رونوشــته  بــرداری 

شــده باشــد را گــزارش مــی دهــد ]4[. 
ــی،  ــاالت علم ــه مق ــی ب ــکان دسترس ــزار ام ــن نرم اف اي
ــه  ــته و ب ــا را داش ــف و روزنامه ه ــب مختل ــالت، کت مج
ــی  ــون علم ــر در مت ــورد نظ ــن م جســتجو و مقايســه  مت
می پــردازد. .ايــن نرم افــزار بــرای نويســندگان حرفــه ای، 
دانشــجويان و نويســندگان علمــی کاربــرد فراوانــی دارد 
ــع عظیمــی از اســناد مقــاالت علمــی  ــه منب چــرا کــه  ب
دسترســی دارد و درنتیجــه بررســی کامــاًل جامــع و غنــی 
را بــرای ايــن افــراد فراهــم می کنــد و شناســايی وجــود 
ــهواً در کار  ــه س ــی ک ــی احتمال ــای علمی-ادب تقلب ه
آن هــا بوجــود آمــده را بــا دقــت خوبــی انجــام می دهــد. 
طراحــی نرم افــزار پالجیاريزمــا توســط متخصصــان 
ــی  ــده و بطورتخصص ــام ش ــورک انج ــیاری در نیوي بس
به منظــور بررســی مقــاالت علمــی برنامــه نويســی شــده 

اســت.
بــرای اســتفاده از ايــن نرم افــزار عضويــت الزامــی اســت. 
حتــی بــا عضويــت فقط ســه بــار بررســی در روز را با آن 
مــی تــوان انجــام داد. پنــج دالر ماهانــه هزينه ی دســتیابی 
بــه نســخه ی کامــل  آن اســت. بــا دسترســی بــه امکانــات 
کامــل  آن بررســی تقلــب علمی- ادبــی بــا دقــت بســیار 
بیشــتر ، ســرعت کمتــر و بــا اســتفاده از اســناد و مقــاالت 

علمــی بیشــتر صــورت خواهــد پذيرفت.

پلج تَِرکِر  پِلج اِسکن

ــر  ــوم کامپیوت ــان عل ــط متخصص ــزار توس ــن نرم اف اي
http://www. آدرس   در  و  شــده  طراحــی  اوکراينــی 

ــگاه  ــن پاي ــت. اي ــی اس ــل دسترس plagtracker.com قاب

اختیــار  در  رايــگان  بطــور  را  فراوانــی  امکانــات 
عالقه منــدان قــرار می دهــد. در ايــن پايــگاه بطــور 
ــام  ــی را انج ــاوت بررس ــران متف ــرای کارب ــی ب تخصص
ــا ــر نرم افزاره ــالف ديگ ــه ی آن برخ ــد و در نتیج می ده
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ــی در آن  ــش خاص ــران بخ ــروه از کارب ــر گ ــرای ه  ب
ــک  ــه تفکی ــا ب ــروه ه ــن گ ــت. اي ــده اس ــود آم بوج
جســتجوی  در  کــه  اســاتیدی  و  معلمــان  شــامل 
هســتند. کاری  گــزارش  در  علمی-ادبــی  ســرقت 

ــامل  ــوده و ش ــاده ب ــیار س ــزار بس ــن نرم اف ــا اي کار ب
ــن  ــرداری/ چســباندن« مت ــا »رونوشــت ب ــذاری و ي بارگ
ــزار روش  ــن نرم اف ــگاه اي ــد. در پاي ــر می باش ــورد نظ م
اســتفاده از ان بســیار دقیــق و راحــت توضیــح داده 
ــان جزئیــات از کار مــورد  ــا بی شــده اســت. گزارشــی ب
نظــر ارائــه مــی دهــد. بصورتــی در هــر بخــش از ســند 
ــا  ــز نشــان داده و ســند و ي ــگ قرم ــا رن ــوط آن را ب مرب
ــد]4[. در  ــی می کن ــده از آن را معرف ــت ش ــن رونوش مت
صورتــی کــه در هــر بخــش متــن رنــگ ســبز مشــاهده 
ــرقت  ــا س ــانی و ي ــود همپوش ــدم وج ــانه  ع ــود نش ش
علمــی -ادبــی در  آن مــی باشــد. ايــن نرم افــزار امــکان 
ــی را  ــند علم ــون س ــت میلی ــش از بیس ــه بی ــی ب دسترس
ــرف  ــالی از ط ــی ارس ــاالت علم ــی مق ــه بررس دارد ک
ــک  ــه کم ــران را ب ــا ناش ــاالت و ي ــن مق ــندگان اي نويس
ــد.  ــام می ده ــی انج ــناد بخوب ــن اس ــا اي ــی ب دسترس
ــه  ــل آن بطورماهان ــات کام ــه امکان ــتیابی ب ــه ی دس هزين
ــريعتر و  ــتجوی س ــکان جس ــه ام ــت ک ــارده دالر اس چه

ــازد. ــم می س ــتری را فراه ــناد بیش ــا اس ــه ب مقايس

پِلج اِسکن

ــی  ــی يک ــرقت علمی-ادب ــخیص س ــزار تش ــن نرم اف اي
آدرس  در  کــه  اســت  وب  تحــت  کاوشــگرهای  از 
اينترنتــی http://www.plagscan.com قــراردارد. صحــت 
ــی دی  ــا )ورد، پ ــت ه ــی فرم ــدارک در تمام اســناد و م
ــال  ــد. در ح ــون قرارمی ده ــورد آزم ــره( را م اف و غی
ــان  ــر جه ــازمان از سرتاس ــد س ــش از پانص ــر بی حاض
بــرای بررســی رونوشــت  بــرداری و ســرقت محتــوا از آن 
ــزار  ــن نرم اف ــاخص اي ــی ش ــد]8[. ويژگ ــتفاده می کنن اس
ايــن اســت کــه امنیــت کامــل و اطمینــان خاطــر را بــرای 
کاربرانــش فراهــم کــرده اســت. مــدارک بارگذاری شــده 
در ايــن نرم افــزار بــه هیــچ عنــوان در دســترس شــخص 
ــچ  ــه هی ــس ب ــت و هیچ ک ــد گرف ــرار نخواه ــی ق ثالث
صورتــی امــکان دسترســی بــه آن را نخواهــد يافــت]9[.

بــه  را  اول  رتبــه     2013 ســال  در  نرم افــزار  ايــن 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــته ب ــات پیوس ــه خدم ــاظ ارائ لح
داده اســت. ســاالنه بیــش از يــک میلیــون مــدرک 
کــه شــامل ســیصد هــزار مقالــه اســت، توســط

ــن  ــرد. اي ــرار می گی ــون ق ــورد آزم ــزار م ــن نرم اف  اي
ــک  ــط ي ــی فق ــازه بررس ــگان اج ــور راي ــزار بط نرم اف
ــد. ــر می ده ــر کارب ــه ه ــه را ب ــزار کلم ــا دوه ــند ب س

آيتِنتیِکیت  

از نرم افزارهــای پیشــرو و پیشــقدم در ايــن زمینــه  
ــور  ــد و بط ــی باش ــی م ــرقت علمی-ادب ــخیص س تش
تخصصــی بــه بررســی اســناد و مقــاالت علمــی 
می پــردازد. بســیاری از ناشــران علمــی، مراکــز تحقیقاتــی 
ــتند  ــزار هس ــن نرم اف ــران اي ــای پژوهشــی کارب و گروه ه
ــرای  ــا جايیکــه حــدود يــک ســوم نشــريات علمــی ب ت
ــی در مقــاالت علمــی  ــات احتمال تشــخیص وجــود تقلب
ــد.  ــزار اســتفاده می کنن ــن نرم اف ــا از اي ــه آن ه ارســالی ب
ــد  ــزار در اوکلنـ ــن نرم اف ــده اي ــد کنن ــرکت تولی شـ
کالیفرنیـــا بـه همـراه دفاتـری در نیوکاسـل انگلسـتان در 
ــران  ــران هســتند. کارب ــه کارب ــانی ب ــات رس حــال خدم
پزشــکان،  دانشــجويان،  محققــان،  نرم افــزار  ايــن 
ــند]5[.  ــان می باش ــر جه ــارات از سرتاس ــالت و انتش مج
تاکنـــون در ايـن پايگاه حـــدود 25 میلیـون مـدرک برای 
بررســـی ســـرقت علمی-ادبی مـــورد کاوش قرار گرفتـه 
ــران  ــره از کارب ــر، اشــپرينگر، نیچــر و غی اســـت. الزيوي
ــرای اســتفاده از ايــن نرم افــزار  ايــن نرم افــزار هســتند. ب
بــه آدرس اينترنتــی http://www.ithenticate.com مــی تــوان 
ــزار،  ــن نرم اف ــای اي ــر مجموعه ه ــود. از زي ــه نم مراجع
ــه  ــن زمین ــزار »کــراس رف » می باشــد کــه در همی نرم اف
 http://www.crossref.org فعالیــت دارد و آدرس اينترنتــی آن
ــی  ــه حــق کپ ــک ب ــرای کم ــزار ب ــن نرم اف ــد. اي می باش
ــا طراحــی شــده  ــت کار آن ه نويســندگان و حفــظ اصال
اســت. چندين گــروه انتشــاراتی در گســترش آن شــرکت 
ــخیص  ــای تش ــن نرم افزاره ــزء دقیق تري ــد و ج کرده ان
تقلــب ادبــی انجــام شــده از  آثــار ديگــران و يــا کارهــای 
قبلــی خــود فــرد می باشــد. ايــن نــرم افــزار جايــزه ای. 
ــی را در ســال 2008 بخاطــر نوآوری هــا  ــی. اس. پ ال. پ
ــه در  آن را بخــود اختصــاص  ــکار رفت ــای ب و خالقیت ه
ــن  ــن دهمی ــزاری جش ــال 2009 در برگ داد]10[.  در س
ســال تشــکیل آن گزارشــی ارائــه شــد کــه در آن ادعــا 
شــده اســت کــه بــرای بررســی مقــاالت بــه منبــع داده ای 
حــدود ســی هفــت  میلیــون  مقالــه و ســی هفــت ترلیون 
صفحــه وب دسترســی داشــته  کــه  روز بــه روز برتعــداد 
آن نیــز افــزوده می شــود. در همیــن ســال شــورای 
ــه ــته« را  ب ــتاورد شايس ــم  جايزه ی«دس ــتاران عل ويراس
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ايــن شــرکت اختصــاص داد.  در گذشــته امــکان اســتفاده 
از ايــن نرم افــزار بصــورت رايــگان وجــود داشــته ولــی 
امــروز هیــچ امکانــی را بطــور رايــگان فراهــم نمی کنــد 
و هزينــه ی بررســی هــر ســند در آن صــد دالر می باشــد.

نتیجه گیری

ــن  ــده در اي ــه ش ــام گرفت ــی های انج ــاس بررس ــر اس ب
ــی  ــب علمی-ادب ــخیص تقل ــای تش ــرم افزاره ــه ن مطالع
تقســیم  گروه هايــی  در  زمینــه  براســاس  می تــوان 
هســتند  نرم افزارهايــی  اول  دســته ی  نمــود.  بنــدی 
ــر روی  ــده ب ــذاری ش ــات بارگ ــی اطالع ــه بررس ــه ب ک
اينترنــت می پــردازد و در نتیجــه بــرای صاحبــان پايــگاه 
ــی  ــان بررس ــه خواه ــی ک ــا معلم هاي ــی و ي ــای اينترنت  ه
ــود را  ــوزان خ ــط دانش آم ــده توس ــه ش ــف ارائ تکالی
ــدکه می تــوان کپــی لیــک و  دارنــد مناســب می باش
ــا  ــزار پالجیاريزم ــرم اف ــرد. دو ن ــام ب ــر را ن ــی چک داپل
ــز  ــی را نی ــدد و فارس ــای متع ــان ه ــه زب ــک ک و کپی لی
ــران  ــروه از کارب ــن گ ــرای اي ــد، ب ــی کنن ــتیبانی م پش
ــندگان  ــرای نويس ــته ی دوم ب ــی دارد. دس ــرد فراوان کارب
ــه بررســی  ــل ب مقــاالت و دانشــجويانی اســت کــه تماي
ــی و  ــريات علم ــه نش ــال ب ــل از ارس ــود قب ــاالت خ مق
ــا و  ــای  پالجیاريزم ــد نرم افراره پژوهشــی خــود را دارن
پلج-تَِرکِــر پِلــج  اِســکن کــه امــکان دسترســی بــه منابــع 
ــتند  ــب هس ــد مناس ــیاری را دارن ــاالت بس ــی و مق علم
ــت بیشــتر در انجــام  ــرای دق ــه ب ــن اســت ک ــر اي و بهت
ــرم افــزار بطــور هــم زمــان اســتفاده  بررســی از چنــد ن
گــردد. الزم بــه ذکــر اســت دســته  ســوم نــرم افزارهايــی 
ــامل  ــق ش ــیار دقی ــای بس ــامل نرم افزاره ــه ش ــتند ک هس
آيتِنتیِکیــت و کــراس رف می شــوند. از آنجــا کــه هزينــه  
ــت  ــیار باالس ــا بس ــا آن ه ــده ب ــام ش ــی های انج بررس
بــرای دانشــجويان و نويســندگان کاربــرد چندانــی نــدارد 
و کاربرانــی ماننــد ناشــران از آن هــا بهره منــد می گردنــد.

سپاس

ــای  ــاب آق ــدرم جن ــتاد گرانق ــراوان از اس ــکر ف ــا تش ب
پروفســور علــی اکبــر موســوی موحــدی کــه در تمامــی 

ــاری رســاندند. ــه مــن ي ــه ب ــن مقال مســیر انجــام اي

پایگاه های مورد استفاده

1. http://www.crossref.org

2. http://www.ithenticate.com

3. http://www.plagscan.com

4. http://www.plagtracker.com

5. http://plagiarisma.net

6. http://www.anticutandpaste.com/

7. http://www.paperrater.com/

8. http://www.duplichecker.com

9. https://copyleaks.com/
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